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 هللا  ةُ قداسَ 
 معنى القداسة: ٥ ةُ رَ المحاَض 

 أر. سي. سبرول 

ما  �َّ رُ وَ   لْ في هذا، بَ   جیبِ العَ   نَ ، ومِ هللاِ   ةِ قداسَ   نْ نا عَ دراستِ   نْ مِ   ةِ سَ خامِ الْ   حاضرةِ مُ في الْ   ءِ دْ البَ   كِ شَ على وَ   اآلنَ   نحنُ 
لى  عَ  شدیدَ التَّ  تُ لْ ُتها، وحاوَ مْ دَ خْ تَ اسْ  دِ قَ دَّس". فَ قَ "مُ  ى �لمةِ نَ عْ مَ  �فِ رِ عْ ي تَ فِ  أْ دَ بْ أَ  لمْ  ى اآلنَ ني حتَّ أنَّ  مْ لكُ  جِ عِ زْ مُ الْ  نَ مِ 

ما   نْ ر، لكِ مارتن لوثَ  لِ ثْ مِ  لٍ جُ لرَ  يِّ راِض تِ االفْ  نونِ جُ الْ �ِ ، وَ لِ دْ عَ ها �الْ تَ ها، وعالقَ ثُ دِ حْ تي تُ الَّ  ةَ مَ دْ نا الصَّ ها، ورأیْ تِ یَّ أهمِّ 
 دَّس"؟  قَ "مُ  ةِ مَ لِ كَ �ِ   حدیدِ التَّ �ِ  ُس قدَّ مُ الْ  الكتابُ  هُ دُ ِص قْ ذي �َ الَّ 

 : مختلفٌ   شيءٌ 

  ةِ هارَ للطَّ  فٍ رادِ ، �مُ مؤمنینَ الْ  ما بینَ ، وال س�َّ مُ خدَ ستَ ها تُ " یبدو أنَّ قدَّسٍ "مُ  �لمةَ  نا أنَّ ا وفي مفرداتِ نَ تِ غَ في لُ  تُ الحظْ 
  �انِ نَ عْ مَ  دُ وجَ یُ  سِ دَّ قَ مُ الْ  تابِ كِ في الْ  هُ ما، ألنَّ  ذا إلى حدٍّ ا هَ نَ لُ لِّ َض �ُ  دْ قَ  لكنْ هذا،  في أَس ، وال �َ رِّ بِ لْ لِ  وْ أَ  ةِ �َّ القِ خْ األَ 
  نِ یْ یَ نَ عْ مَ  لْ ، بَ يٌّ وِ ثانَ  رُ وآخَ  يٌّ �سِ ى رئِ معنً  دُ ه یوجَ ، ألنَّ نِ یْ �سیَّ ئِ رَ  نِ اثنیْ   أقولَ أالَّ  دَّس"، و�جبُ قَ "مُ  ةِ مَ لِ كَ لِ  انِ �َّ �سِ رئِ 
ى نَ عْ المَ  نَّ ، لكِ ةِ �َّ ِص خْ الشَّ  ةِ هارَ والطَّ  رِّ بِ ى الْ لَ إِ  شیرُ �ُ  سِ المقدَّ  تابِ كِ في الْ  لهذه الكلمةِ  انويُّ ى الثَّ نَ عْ مَ . الْ نَ یْ یَّ ساسِ أَ 

دٌ فَ تَ مُ  ءٌ يْ شَ  هوَ  َس دَّ قَ مُ الْ  ءَ يْ الشَّ  نَّ إِ . فَ یَّزٌ مَ الهوت��ا، مُ  وْ ، أَ لٌ ِص فَ نْ مُ  وَ " هُ دَّسٍ قَ "مُ  ةِ مَ لِ لكَ  يَّ �سِ ئِ الرَّ    نْ عَ  فٌ لِ تَ خْ مُ  ، أيْ رِّ
 ر. آخَ  شيءٍ 

  هِ نِ وْ �َ ، وَ هِ تِ مَ ظَ عَ ، وَ ي هللاِ سامِ ى تَ لَ إِ   شیرُ �ُ   يَّ ئ�سِ ى الرَّ نَ عْ مَ الْ   نَّ إِ ، فَ هللاِ   ةِ قداسَ   نْ عَ   ُس دَّ قَ مُ الْ   كتابُ الْ   ثُ حدَّ تَ یَ   ینَ ذا، حِ هَ لِ وَ 
 َس دَّ قَ مُ الْ  ءَ يْ الشَّ  نَّ إِ  ولَ قُ نَ  أنْ  وَ هذا هُ  فِ ْص لوَ  ةٍ یلَ سِ وَ  طَ سَ �ْ أَ  نَّ فإِ . وقِ لُ خْ مَ الْ  مِ الَ عَ ي الْ فِ  ءٍ يْ شَ  يِّ أَ  ى منْ مَ سْ ى وأَ لَ أعْ 
 .  فٌ لِ تَ خْ مُ  ءٌ يْ شَ  وَ هُ 

  عُ مَ سْ نا نَ نَّ ، لكِ وٌس قدُّ   هُ �أنَّ   هُ دَ وحْ   هللاُ   فُ وَص . ال یُ ةٍ فَ ِص " �َ "مقدَّسٍ   ظُ فْ لَ   َدمُ ُ�ستخْ   وا ��فَ ظُ ، والحِ َس قدَّ مُ الْ   تابَ كِ وا الْ أُ رَ اقْ 
. ةِ سَ دَّ قَ مُ الْ   قاتِ وْ ، واألَ ةِ سَ دَّ قَ مُ ي الْ وانِ األَ ، وَ ةِ قدَّسَ مُ الْ   ضِ رْ األَ   نِ عَ   عُ مَ سْ . �ما نَ یلَ رائِ سْ إِ   وسِ دُّ قُ   نْ ، وعَ سِ دُ قُ الْ   وحِ الرُّ   عنِ 

  ةٌ نَ مِ زْ أَ  هِ �ْ لدَ  انٍ سَ نْ إِ  لَّ �ُ  وا أنَّ ظُ ، والحِ ةَ �َّ رِ شَ �َ الْ  بَ جارِ التَّ  ماعِ تِ االجْ  لماءُ عُ ، وَ سانِ نْ اإلِ  مِ لْ عِ   اءُ مَ لَ عُ  َس رَ ، دَ ةِ �قَ قِ حَ ي الْ فِ وَ 
 . ةٌ سَ دَّ قَ مُ  نُ وأماكِ 

، كَ تُ فَ رْ ما غُ �َّ رُ   –  كَ �اتُ حَ   بُ رِ ضطَ تَ   ینَ حِ   هِ �ْ لَ إِ   بَ تذهَ   أنْ   بُّ حِ تُ   تَ نْ ي �ُ ذِ الَّ   كانِ مَ الْ   كَ لِ ذَ ، وَ كَ تِ ولَ فُ ى طُ لَ إِ   ةِ رَ اكِ الذَّ �ِ   عْ جِ ارْ 
  ف�كَ  صاحَ  وْ ، أَ تَ نْ زِ حَ  وْ أَ  تَ قْ ضا�َ ما تَ لَّ �ُ . وَ ةِ لَ ضَّ فَ مُ الْ  كَ تِ رَ جَ شَ  تَ حْ ، تَ ةِ �قَ دِ حَ الْ  وِ أَ  ةِ ا�َ غَ ي الْ فِ  ئٌ دافِ  یرٌ غِ َص  نٌ كْ رُ  وْ أَ 
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  عِ ِض وْ مَ هذا الْ لِ  ، وصارَ یَّنٍ عَ مُ  لى مكانٍ إِ  بُ هَ تذْ  تَ نْ ناك، �ُ هُ  كاءِ �ُ لْ لِ  كانٍ إلى مَ  هابَ والذَّ  كَ تَ طَّ قِ  ذَ أخْ  تَ دْ ، وأرَ اكَ والدَ 
 .  ةٌ خاصَّ  ةٌ داللَ 

  ةٌ �َّ لها أهمِّ  منِ في الزَّ  بلحظةٍ  لُ فِ تَ حْ تَ  ، حیثُ كَ میالدِ  یومُ  وَ هْ . وَ ةٌ خاصَّ  ةٌ �َّ مِّ هَ أَ  هُ لَ  دٌ واحِ  مٌ وْ یَ  ، هناكَ عامٍ  لِّ ي �ُ فِ وَ 
سً   ایومً   ةِ �َّ یزِ لِ اإلنجْ ي في  نِ ي تعْ تِ ، الَّ التِ طْ عُ ، ماذا؟ الْ عل�هِ   قُ لِ طْ �ما نُ   ��شرٍ   ، نحتفلُ العامِ   ؛ وعلى مدارِ ةٌ خاصَّ  ،  ا مقدَّ

ٌص مُ  وَ هْ . وَ اخاص�  امً وْ ، یَ ةِ �َّ العادِ  امِ �َّ األَ  عنِ   فُ لِ تَ خْ �َ  امً وْ یَ  أيْ   .  ةٍ نَ یَّ عَ ى مُ رَ �ْ ذِ لِ  خصَّ

ٌس مُ  مكانٌ   نا.  اتِ �َ حَ  نْ مِ   ءٌ زْ جُ  هذهِ  لُّ ، �ُ ةٌ سَ مقدَّ  �اءُ شْ ، وأَ مقدٌَّس  مٌ ، و�وْ قدَّ

 : يٍّ بِ غَ  سؤالٍ �ِ  طالبٌ 

 ، إذْ الهوتٍ  تاذِ سْ ألُ  تَفرُ غْ تي ال تُ الَّ  ةَ �َّ طِ خَ الْ  تُ ني ارتكبْ ، أنَّ سنواتٍ  ةِ دَّ عِ  منذُ  الالهوتِ  ةِ �َّ لِّ كُ �ِ  علِّمُ ُت أُ نْ �ُ  حینَ  رُ كَّ ذَ أتَ 
سؤاًال   حَ رَ طْ أَ  أنْ  �دُ : "ال أرِ ةُ �َ لَ الطَّ  قولُ �اًنا �َ . أحْ مْ كُ عَ �ًحا مَ رِ َص  . سأكونُ بٍ طالِ  ي معَ ابِ َص على أعْ  طرةَ �ْ فقدُت السَّ 

 دُ . أقِص وهُ حُ رَ طْ تَ   أنْ   نَ وْ شَ هو الذي تخْ   الوحیدُ   يُّ الغبِ   لوا. السؤالُ تسأَ   أبًدا من أنْ   روا �الحرجِ عُ شْ م: "ال تَ هُ جیبُ ا". فأُ �� غبِ 
على   طالبٌ   هُ حُ �طرَ   ؤالٍ سُ   أيَّ   ذَ آخُ   أنْ   دَّ ي ال بُ ا �أنِّ ًعا حق� نِ تَ قْ مُ   تُ نْ ي". و�ُ لِ   مٌّ هِ مُ   وَ ، هُ لكَ   ةِ س�َ �النِّ   مهمٍّ   أيَّ سؤالٍ   أنَّ 
  أنْ  يَ ، هِ ةً �َ ثانِ  ةً ، مرَّ تاذٍ سْ ي �أُ تِ مَّ هِ . ومُ قٍّ حَ ا �ِ �� بِ ؤاًال غَ ى سُ ، نتلقَّ ةُ ادَ ها السَّ ، أیُّ رَ آلخَ  حینٍ  نْ مِ  . لكنْ دِّ جِ الْ  لِ مَ حْ مَ 
 ًدا. یِّ جَ  بَ الِ الطَّ  لَ عامِ أُ 

 ي.  ابِ َص عْ أَ  دُ قِ فْ أَ  ينِ لَ جعَ  بٌ طالِ  ةٍ مرَّ  ذاتَ  لديَّ  كانَ 

 رفعَ  دْ قَ . فَ ةٍ طَ �ِ َض نْ مُ  رِ یْ غَ  ةٍ �َ رِ خْ سُ  نْ یًرا عَ بِ عْ تَ  ما �انَ  رِ دْ قَ ؤاًال �ِ سُ  هُ ؤالُ سُ  نْ كُ �َ  مْ لَ ، وَ بِّ الرَّ  عشاءِ  نْ عَ  ثُ دَّ حَ أتَ  تُ كنْ 
  رَ شطائِ   هذا؟ لَم ال نستخدمُ   نفعلَ   ؟ لماذا ین�غي أنْ حالٍ   ةِ على أ�َّ   رِ مْ خَ الْ وَ   زِ بْ خُ الْ   ةُ �َّ مِّ هَ : "ما أَ . فقالَ هُ ُت لَ حْ مَ سَ ، فَ هُ یدَ 
   . شعوري   حَ رَ جَ   لي. فقدْ داخِ   نْ مِ   �ُض فِ �غ�ٍظ �َ   تُ صابي، فقد شعرْ أعْ   تُ ؟" وهنا فقدْ ةِ �َّ ازِ غَ الْ   �اهِ مِ الْ   ى، معَ �َّ رَ مُ الْ وَ   دِ �ْ الزُّ 

 �اهَ مِ ى والْ �َّ رَ مُ الْ وَ  دِ �ْ الزُّ  رَ شطائِ  مُ دِ خْ تَ سْ َم ال نَ لِ  مَ لَ عْ تَ  أنْ  �دُ رِ : "أتُ تُ لْ قُ ، ًفارِ تَ حْ مُ ط�ًفا وَ ولَ  ً�امهذَّ  اد� رَ  مَ أقدِّ  و�دًال من أنْ 
ْس �ُ  لمْ  �سوعَ  بَّ الرَّ  ؟ ألنَّ ةِ دَّسَ قَ مُ الْ  ةِ �َ رِ في الشَّ  ةَ �َّ الغازِ    أنْ  تُ دْ أرَ  ". فقطْ ةَ �َّ ازِ غَ الْ  اهَ �َ مِ الْ  ى أوِ �َّ رَ مُ الْ  أوِ  دَ �ْ الزُّ  طُّ قَ  قدِّ

 ي.  نِ یْ ي عَ ًسا فِ دَّ قَ مُ یًنا وَ مِ ثَ   ًئا �انَ هذا شیْ  هِ �سؤالِ  َس دنَّ  هُ . لماذا؟ ألنَّ هُ لَ تُ أقْ 

 ةَ عَ طْ قِ  لُ عَ ذي �جْ ا؟ ما الَّ جد�  ةً زَ یَّ مَ مُ  في التار�خِ  لحظةً  لُ عَ ذي �جْ ما الَّ ذا؟ وَ كَ هَ  رَ مْ خَ الْ وَ  زَ بْ خُ الْ  یِّزُ مَ ذي �ُ ما الَّ  لكنْ 
�ًحا  ذْ مَ  براه�مُ إى نَ ماذا بَ ولِ  ؟ حٍ �َ ذْ مَ  ببناءِ  كِ لْ فُ الْ  نَ مِ  ف�هِ  طَ ذي ه�َ الَّ  كانَ مَ الْ  نوحٌ  یَّزَ ا مَ ماذَ ؟ لِ ةً سَ دَّ قَ ًضا مُ رْ أَ  أرضٍ 
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  هِ ذِ هَ لِ  ةِ �َّ لِ عْ فِ الْ  ةِ �مَ قِ الْ  بِ بَ سَ هذا �ِ  َس ؟ ل�ْ هِ تِ اللَ دَ  بِ بَ سَ ��ا �ِ نائِ ثْ تِ اسْ  هِ لِ عْ وجَ  يٍّ عادِ  ءٍ شيْ  ذِ إلى أخْ  ؟ لماذا نمیلُ بِّ للرَّ 
   .�اءاألشْ 

، يَّ العادِ  ءَ يْ الشَّ  فٌ لِ تَ خْ ومُ  دٌ رِّ فَ تَ مُ  هُ سُ فْ نَ  وَ هُ  نْ مَ  ُس مِ لْ یَ  ینَ حِ . فَ هِ �ْ لَ عَ  هللاِ  ةُ سَ مْ لَ  وَ ًسا هُ دَّ قَ ًئا ما مُ شیْ  لُ عَ ما �جْ  نَّ إِ  لْ بَ 
  نَ یْ بَ  الفُ تِ االخْ  وَ هُ  سِ دَّ قَ مُ الْ وَ  سِ جِ النَّ  بینَ  االختالفُ . ولهذا فَ يٍّ عادِ  رَ یْ غَ  تصیرُ  كَ سُ مِ لْ یَ  ��ا. وحینَ نائِ ثْ تِ اسْ  �صیرُ 

 ي. ماوِ ي والسَّ ِض رْ األَ  نَ یْ �َ ي، وَ عادِ الْ  رِ یْ ي وغَ عادِ الْ 

 ):Mysterium Tremendum( ُس دَّ قَ مُ الْ  ءُ يْ الشَّ 

،  هابِ الرُّ  نَ مِ  واعٍ نْ أَ  ةِ رَ شْ عَ  رُ هَ أشْ  رَ ُذكِ  ثُ یْ ، حَ ةِ حدَ المتَّ  ي الوال�اتِ فِ  هابِ الرُّ  نِ عَ  ةً راسَ ُت دِ أْ رَ ، قَ ةً یرَ بِ �َ  ْت سَ ل�ْ  ةٍ رَ تْ فَ  ذُ نْ مُ 
 فِ وْ خَ ، والْ ةِ مَ حِ دَ زْ مُ الْ  أوِ  ةِ قَ لَ غْ مُ الْ  نِ األماكِ  هابِ ، ورُ طِ طَ قِ الْ  هابِ رُ  لُ ثْ . مِ اُس منها النَّ  تي �خافُ الَّ  األش�اءِ  ثرُ كْ أَ  أيْ 
  فُ وْ خَ الْ  وَ ؟ هُ �كيِّ رِ مْ األَ  بِ عْ ى الشَّ دَ لَ  هابٍ رُ  وْ أَ  فٍ وْ خَ  رُ هَ أشْ  وَ ما هُ  ونَ مُ لَ عْ ، أتَ ةِ ناس�َ هذا. �المُ  رِ یْ غَ ، وَ تِ وْ مَ الْ  نَ مِ 
 . یبٌ جِ . هذا عَ اآلنَ  ثلما أفعلُ ، مِ اسِ النَّ  ًنا أمامَ لَ عَ  ثِ التحدُّ  نَ مِ 

  مْ لَ   مَّنْ مِ   ًنا، سأطلبُ سَ وفو��ا؟ حَ �نُ ؟ زِ لُ بْ قَ   نْ مِ   ةَ مَ لِ كَ هذه الْ   مْ كُ دُ أحَ   عَ مِ سَ   ا. هلْ �َ و�ْ وفُ �نُ مَّى زِ سَ �ُ   رُ آخَ   هابٌ رُ   هناكَ   نْ لكِ 
مُ قَ �ُ  م أنْ یهِ دِ یْ وا أَ عُ فَ رْ یَ  . األجانبِ  وِ أَ  ر�اءِ غُ الْ  نَ مِ  فُ وْ خَ الْ  وَ �ا هُ و�ْ وفُ �نُ ي. زِ ادِ �َ األَ  نَ مِ  �دُ زِ مَ الْ  تِ عَ فَ تَ ارْ  وا ... اآلنَ دِّ

  فٌ لِ تَ خْ مُ  هُ ألنَّ  يِّ حَ الْ  هِ لَ اإلِ  نَ نا مِ فُ وْ خَ  يَ الز�نوفو��ا هِ  رِ وَ ُص   مِّ هَ أَ  نْ مِ ا. وَ عنَّ   مْ هُ عاداتُ  فُ تلِ خْ تَ  نْ مَّ مِ  للخوفِ  لٌ یْ لدینا مَ 
 . یدٌ جِ مَ ساٍم وَ  وَ هْ ا. فَ تماًما عنَّ 

قَ شَ مُ الْ  راساتِ الدِّ  رِ ثَ كْ أَ  نْ مِ    هُ �َ تَ ، �َ ر�نَ شْ عِ الْ  نِ رْ قَ الْ  لِ ي أوائِ فِ  رَ صدَ  تابٌ �ِ  وَ هُ  هایْ لَ إِ  مْ كُ نبِّهَ أُ  نْ أَ  ر�دُ ها وأُ تُ أْ رَ ي قَ تِ الَّ  ةِ وِّ
 دیدَ عَ الْ   نَّ كِ ا، لَ د� یًرا جِ غِ تاً�ا َص �ِ   بَ تَ �َ   و، وقدْ وتُ ف أُ لْ ى رودُ عَ دْ �ُ ، وَ سانِ نْ اإلِ   مِ لْ ي عِ ًما فِ ًضا عالِ �ْ أَ   �انَ   يٌّ مانِ لْ أَ   يٌّ الهوتِ 

�ج"  لِ یْ لي: "داس هَ ْص األَ  هُ نوانُ عُ  ، و�انَ یرٌ غِ َص  �تابٌ  . وهوَ �نَ رِ شْ عِ الْ  نِ رْ قَ الْ  بِ تُ �ُ  أهمِّ  نْ مِ  هُ رونَ بِ تَ عْ �َ  ینَ یِّ هوتِ الالَّ  نَ مِ 
 ."دَّساتِ قَ مُ الْ  ةِ رَ كْ إلى: "فِ  ةِ �َّ یزِ لِ جْ نْ لى اإلِ إِ  مَ جِ رْ وتُ 

لَ   ، إذْ و مثیًرا لالهتمامِ وتُ أُ   هُ لَ ما فعَ   تُ دْ جَ وُ   وقدْ  ،  نَ ییِّ و�ِّ ورُ واألُ ،  نَ ی سترالیِّ األُ   –  الثقافاتِ   فِ لَ تَ خْ مُ   نْ مِ   رَ شَ �َ الْ   َص حَ فَ وَ   تجوَّ
 لِ عْ فِ  دودَ ى رُ رَ لیَ  ةً �َّ رِ ظواهِ  ى دراساتٍ رَ أجْ  . ثمَّ مْ هِ تِ ًسا في ثقافَ مقدَّ  هُ ما �عتبرونَ  اكتشافَ  وحاولَ - مختلفةً  اعو�ً وشُ 

  ءِ يْ الشَّ  نِ عَ  ةِ �َّ رِ شَ �َ الْ  ةِ رَ بْ خِ الْ  رِ هَ وْ جَ  الَص خْ تِ اسْ  لَ ، حاوَ ةِ راسَ هذه الدِّ  دَ عْ �َ  مَّ . ثُ سِ دَّ قَ مُ الْ  ءِ يْ الشَّ  تجاهَ  ةَ ب�ع�َّ الطَّ  ال�شرِ 
ف لْ ودُ رُ  مْ تُ لْ أَ سَ  نْ إِ ها. فَ فِ ْص لوَ  ع�اراتٍ  ابتكارَ  اعتادَ  دِ قَ وَ  - هِ تاجاتِ نْ تِ اسْ  . أحدُ اجاتِ تَ نْ تِ االسْ  ضِ عْ �َ بِ  جَ رَ ، وخَ سِ دَّ قَ مُ الْ 
  ةٌ التین�َّ  ةٌ . لديَّ ع�ارَ Mysterium Tremendumهو  ُس دَّ قَ مُ الْ  ءُ : الشيْ هُ جوا�ُ  ؟" �انَ ُس دَّ قَ المُ  ءُ يْ و: "ما هو الشَّ وتُ أُ 

 Mysterium Tremendum: ءٍ يْ شَ  لكلِّ 
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 وَ هْ . فَ هُ �عا�ُ تِ اسْ  یلُ حِ تَ سْ �َ وَ  ةِ ا�َ غَ لْ لِ  �بٌ رِ غَ  ءٌ يْ شَ  وَ نا هُ �ارِ تِ اخْ  مِ كْ حُ �ِ  َس دَّ قَ مُ الْ  ءَ يْ الشَّ  و أنَّ وتُ أُ  دُ ِص قْ ؟ �َ دُ ِص قْ وماذا �َ 
  �هِ مِّ سَ أوتو ما �ُ  فَ َص وَ  فَ �ْ وا �َ عُ مَ . اسْ فَ وْ خَ فینا الْ  یرُ ثِ تُ  ةُ َض امِ غَ الْ وَ  ةُ لَ هِ ذْ مُ الْ  ةُ وَّ قُ الْ  هِ ذِ ، وهَ يٌّ وِ ًضا قَ أ�ْ  هُ ، لكنَّ ٌض غامِ 
  ةٍ ئَ هادِ  ةٍ حالَ �ِ  لَ قْ عَ الْ و زُ غْ ، تَ ةٍ �قَ قِ رَ  ةٍ جَ وْ مَ �اًنا �َ ًفا أحْ ارِ جَ  ونَ كُ �َ  نْ أَ  نُ كِ مْ �ُ  هِ �ِ  ساَس حْ اإلِ  نَّ : "إِ قولُ ". �َ �فَ خِ مُ الْ  زَ غْ "اللُّ 
ي  فِ  دَ دَّ بَ تَ ى یَ تَّ ًحا، حَ واِض ًطا وَ شِ نَ  لُّ ظَ ، �َ سِ فْ لنَّ واًما لِ دَ اًتا وَ ث�َ  رَ ثَ أكْ  هٍ جُّ وَ إلى تَ  لُ وَّ حَ یتَ  دْ قَ  ؛ أوْ ةِ �قَ مِ عَ الْ  ةِ �ادَ عِ الْ  نَ مِ 
 ". ةِ �َّ مِ وْ یالْ  ةِ �َّ قِ التَّ  رَ یْ غَ   ةَ سَ جِ ها النَّ تَ حالَ  ُس فْ النَّ  یدُ عِ تَ سْ ، وتَ ةِ ها�َ النِّ 

 ْت ل�سَ   يَ ؟ فهْ كَ لِ �ذَ   ، أل�َس هللاِ   �حضورِ   يِ عْ الوَ �ِ   ملیئةٍ   ظاتٍ حَ مرَّ بلَ   قدْ   القاعةِ   هِ ذِ ي هَ فِ   دٍ واحِ   لُّ ذا؟ �ُ هَ بِ   هل تشعرونَ 
. ساسِ ي األَ فِ  ٌس جِ ر�ًسا نَ كْ تَ  نینَ مِ ؤْ مُ الْ  ثرِ ى ألكْ حتَّ  الطب�عيَّ  االخت�ارَ  . فإنَّ الطب�عيِّ  نا الیوميِّ اخت�ارِ  نَ جزًءا مِ 

  ثمینةٍ  ةٍ ظَ حْ لَ  ى اخت�ارِ نَ عْ مَ  نٍ مؤمِ  لُّ �ُ  فُ �عرِ  ذلكَ  ، ومعَ هللاِ  �حضورِ  الحادِّ  بهذا الشعورِ  ثان�ةٍ  لَّ �ُ  َمرُ نا ال ُنغْ فإنَّ 
 .  رٌ عابِ  هُ نَّ كِ لَ  .هللاِ   حضورِ �ِ  يِ عْ وَ الْ  نَ مِ 

 : بُ عِ رْ وتُ  رُ هُ بْ تَ 

  �اتِ وْ ، ونَ ةِ ثارَ اإلِ  رِ مشاعِ  بِ رَ ي إلى أغْ ؤدِّ یُ  وْ ؛ أَ جاتٍ نُّ شَ تَ وَ  صاتٍ تقلُّ  ، معَ سِ فْ النَّ  من أعماقِ  فجأةً  رُ یتفجَّ  دْ قَ  هُ و�أنَّ 
  عبِ الرُّ  نَ مِ  بُ إلى ما �قرُ  لَ ِص �َ  أنْ  نُ كِ مْ ، و�ُ ةَ �َّ ونِ نُ جُ والْ  ةَ حَ الجامِ  هُ رَ وَ له ُص  . فإنَّ ةٍ وَ شْ ى نَ لَ إِ  لُ وَّ حَ تَ یَ  وْ ، أَ نونِ جُ الْ 

  صیرونَ �َ  ُض عْ �َ . "الْ سٍ دَّ قَ مُ  ءٍ يْ شَ �ِ  يِ عْ وَ لْ ها لِ ذاتِ  ةِ �قَ رِ �الطَّ  یبُ جِ تَ سْ �َ  دٍ واحِ  لُّ �ُ  ل�َس  إنَّ  ، وهكذا". فهو �قولُ دةِ عْ والرَّ 
 ".  لِ أمُّ والتَّ  التامِّ  تِ مْ لى الصَّ إِ  میلونَ �َ  رونَ . آخَ بینَ اخِ الصَّ  راو�شِ من الدَّ 

 دُّ رَ  ، �انَ ةٍ فَ لِ تَ خْ مُ  حضاراتٍ  رَ بْ ، وعَ مكانٍ  في �لِّ  هُ نَّ : أَ سِ دَّ قَ مُ الْ  يءِ الشَّ  عنِ  هِ تِ في دراسَ  هُ هذا هو ما رصدَ  نَّ كِ لَ 
  تجاهَ  ةٍ َض متناقِ  رَ �مشاعِ  رُ عُ شْ نا نَ أنَّ  . أيْ ٌض تناقِ مُ  وَ ًسا هُ دَّ قَ مُ  هُ ونَ رُ بِ تَ عْ �َ  شيءٍ  يِّ أَ  جاهَ تُ  شرِ �َ لْ لِ  يُّ ساسِ األَ  لِ عْ فِ الْ 

  نْ نا، ومِ رُ هِ بْ تُ   ةٍ �َ من ناحِ   يَ نا. فهْ �فُ خِ نا و�ُ رُ فِّ نَ أ�ًضا ما یُ   هناكَ   ، لكنْ هللاِ   ةِ نا في قداسَ بُ ما �جذِ   ناكَ هُ ، فَ سِ دَّ قَ مُ الْ   ءِ يْ الشَّ 
 نا.  بُ عِ رْ رى تُ خْ أُ  ةٍ �َ ناحِ 

؟  أش�احٍ  َص َص وا قِ وُ رْ یَ  يْ عوا �َ مِ تَ جْ �َ  أنْ  طفالُ األَ  بُّ حِ نا؟ �ُ سَ فُ أنْ  بَ عِ رْ نُ  ى أنْ لَ نا إِ لِ یْ ى مَ دَ مَ  نْ ًال عَ بْ قَ  مْ تُ لْ هل تساءَ 
 ؟  لُ بْ قَ  نْ ذا مِ هَ   مْ تُ یْ رأَ  لْ هَ 

: ةِ �َّ لِّ كُ الْ   ةِ �َ لَ طَ   أحدُ   هُ لَ   ى ل�جونیر، فقالَ مبنَ   وراءَ   غا�اتِ ي الْ فِ   خارجِ الْ �ِ   ینامَ   أنْ   أرادَ   هُ غیًرا أنَّ ي َص نِ ابْ   �انَ   حینَ   رُ كَّ أتذَ 
 َب رْ ا قُ جَ رَ ، وخَ �اهِ مِ الْ  جاجاتِ وزُ  اتِ �َّ ارِ طَّ �َ والْ  عامَ خذا الطَّ ، وأَ ةً مَ �ْ ا خَ �َ َص ًعا، ونَ �ا مَ هَ ذَ ". فَ ا�اتِ غَ ى الْ لَ إِ  كَ �ُ حَ ْص أَ "سَ 

 ؟"مْ عَ : "نَ : "جو"، أجابَ بِ الِ لطَّ ي لِ نِ ابْ  ، فقالَ خارجِ الْ ناما �ِ یَ لِ  راَش فِ ا الْ جَ رَ ، أخْ لِ یْ اللَّ  فِ َص تَ نْ مُ  دَ نْ عِ . وَ لِ یْ اللَّ  منتصفِ 
 ".  احٍ �َ أشْ  ةَ صَّ ي قِ ِك لِ "احْ 
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  عَ مَ تَ . اسْ ةَ صَّ قِ الْ  هِ ذِ ا هَ نَ عْ مِ نا سَ م�عُ ي". جَ دِ بِ �َ  �دُ رِ قائًال: "أُ  لَ وَّ جَ تَ ، وَ هُ دَ بِ �َ  دَ قَ ي فَ ذِ الَّ  لِ جُ الرَّ  نِ عَ  هُ ي لَ كِ حْ و �َ جُ  أَ فبدَ 
 ةً رَ كْ فِ  ةَ لَ یْ اللَّ  خارجِ الْ �ِ  مُ وْ النَّ  َس �ْ ما لَ �َّ : "جو، رُ ي وقالَ نِ ابْ  هِ �ْ لَ إِ  رَ ظَ نَ ، ةَ صَّ قِ و الْ ى جُ هَ نْ أَ  ینَ ها. وحِ بِ  رَ هَ بَ ا، وانْ هَ یْ لَ ي إِ نِ ابْ 

ي  فِ  یرِ كِ فْ للتَّ  ةَ َص رْ فُ ي الْ نِ ا البْ یهَ فِ  ْت �حَ تِ ، أُ قَ قائِ دَ  عِ ْض �ِ ا لِ تَ مَ ". وَص مِ وْ لنَّ لِ  دْ لِ اخْ  طْ قَ ، فَ َس أْ جو: "ال �َ  هُ لَ  ". فقالَ ةً دَ جیِّ 
نا  على �ابِ  عانِ رَ قْ ما �َ ناهُ دْ جَ ى وَ حتَّ  ةً �َّ افِ َض إِ  قَ قائِ دَ  رَ شْ عَ  دَ مَ َص  مَّ ، ثُ لِ یْ ي اللَّ فِ  ةِ �َ الِ عَ الْ  ةِ غا�َ الْ  اتِ وَ ْص أَ ، وَ حِ �َ الشَّ  ةِ صَّ قِ 
 . خولَ الدُّ  نِ یْ بَ الِ ي، طَ فِ لْ خَ الْ 

  ونَ كُ �َ  نْ أَ  نْ ذَ �ً�ا إِ رِ غَ  َس �ْ لَ وا؟ أَ خافُ �َ  يْ �َ  الَ مَ الْ  ونَ عُ فَ دْ �َ و، وَ دُ النْ ورْ ي أُ ي فِ نِ یزْ دِ  مِ الَ ى عَ لَ إِ  ونَ بُ هَ ذْ یَ  الناَس  أنَّ  ونَ مُ لَ عْ أتَ 
 ؟ سِ دَّ قَ مُ الْ  ءِ يْ الشِّ  جاهَ تُ  يُّ اجِ وَ دِ االزْ  هُ وجُ ا التَّ ذَ لنا هَ 

 ):inner sanctumس (دْ قُ الْ  داخلَ 

  �انَ  في الماضي، حینَ  ةَ عَ ائِ الرَّ  امَ �َّ األَ  ونَ رُ كَّ ذَ تَ یَ  نِّ السِّ  �ارِ �ِ  نْ مِ  ُض عْ �َ ، الْ �مَ دِ قَ الْ  يَّ اعِ ذَ اإلِ  جَ امَ نَ رْ بَ الْ  كَ لِ ذَ  رُ أتذ�َّ 
Lone Ranger  ِ؟ هذا هو  رونَ كَّ ذَ تَ . أتَ رِ هْ الظُّ  دِ عْ �َ  ةِ رَ تْ ي فَ فِ  ةَ �َّ رامِ الدْ  مسلسالتِ الْ  عُ ا نسمَ نَّ �ُ  ، أوْ هِ ي على حصانِ �أت

 . ةً عَ ائِ رَ  اءَ �َ شْ أَ  ْت انَ . �َ هِ �ْ لَ إِ  عُ مِ تَ سْ ا نَ نَّ ما �ُ 

 سلسالتٌ مُ  ُض رَ عْ تُ  ْت �انَ  وعِ بُ سْ األُ  خاللَ ، وَ هِ یرِ غْ ر مان وَ و�ِ سُ  لَ ثْ ، مِ راتِ غامَ مُ الْ  َص َص قِ  دُ شاهِ ا نُ نَّ ، �ُ في المساءِ 
  اإلذاعيُّ  لُ سَ لْ سَ مُ الْ  �انَ  ". لكنْ Suspense" وانِ نْ عُ ، �ِ خاّصٍ  �شكلٍ  بٌ عِ رْ مُ  لٌ سَ لْ سَ مُ  أوْ  فیلمٌ  هناكَ  . و�انَ ةٌ �س�َّ بولِ 

  .دِ حَ األَ  مِ وْ یَ  في مساءِ  َرُض ُ�عْ   اتِ �َّ ینِ عِ �َ رْ األَ  ي فترةِ فِ  ً�ا على اإلطالقِ عْ رُ  رُ ثَ األكْ 

ي فِ   كَ رُ عْ شَ   أَ دَ بْ یَ ، فَ ةٍ غَ ارِ فَ   ةٍ فَ رْ ي غُ ى فِ دً ًرا َص دِ ْص مُ   حُ تِ فَ ، ینْ یقٍ تِ عَ   ةٍ زانَ خِ   �ابِ   ر�رِ َص   تُ وْ َص   وَ هُ   لِ سَ لْ سَ مُ الْ   رُ تْ تِ   و�انَ 
  مْ كُ نْ مِ  نْ ". مَ Inner sanctum" ولُ قُ �َ  يٌّ ورِ هُ جَ  تٌ وْ َص  تِ وْ ى هذا الصَّ لَ عَ  ُش وِّ شَ �ُ  مَّ . ثُ أَ دَ بْ یَ  ى أنْ تَّ حَ  لَ بْ قَ  صابِ تِ االنْ 

"؟  inner sanctumى "نَ عْ ا مَ مَ .  لِ عْ فِ الْ �ِ   �عِ مِ جَ الْ   نَ مِ   كَ لَّ مَ تَ   دْ قَ   بُ عْ الرُّ   ونُ كُ ، �َ لُ سَ لْ سَ مُ الْ   أَ دَ بْ یَ   نْ ى أَ تَّ حَ   لَ بْ هذا؟ قَ   رُ كَّ ذَ تَ یَ 
 ". سِ دْ قُ الْ  لَ "داخِ  ةُ �ارَ عِ ي الْ نِ عْ ��ا، تَ فِ رْ حَ 

  أنْ  وَ هُ  هُ كارُ تِ ابْ  مْ هُ مكنُ �ُ  بٍ عِ رْ مُ  ءٍ يْ شَ  رَ ثَ أكْ  ما أنَّ  لٍ كْ شَ �ِ  �هِ فِ رْ التَّ  جالِ ي مَ فِ  �قِ وِ سْ التَّ  ةُ رَ �اقِ عَ  فَ شَ تَ ، اكْ نَ وْ رَ ا تَ مَ كَ 
 . سِ دَّ قَ مُ الْ  ءِ يْ الشَّ    عنِ ًال سلْ سَ اس مُ وا للنَّ ُض رِ عْ �َ 

  نْ نا مِ رُ فِّ نَ ها تُ ، لكنَّ ةٍ �َ احِ نَ  نْ ها مِ یْ لَ إِ  بُ ذِ جَ نْ نا نَ أنَّ  عَ ، فمَ هللاِ  طب�عةِ  نا و�ینَ نَ بیْ  ةٍ نَ آمِ  ةٍ �مسافَ  إلى االحتفاظِ  لهذا نمیلُ 
  ، حینَ وعَ سُ �َ  في ح�اةِ  ةٍ وخاصَّ  ةٍ وسَ مُ لْ مَ  ةٍ ورَ ُص هذا �ِ  رَ هَ ظَ  ��فَ  ةِ �َ التالِ  ةِ رَ ي المحاَض فِ  ى. وسأذ�رُ رَ خْ أُ  ةٍ �َ ناحِ 
  لُ عَ جْ �َ ، وَ هللاِ  ةِ �عَ بِ طَ  رُ هَ وْ جَ  وَ هُ  شاهُ خْ ي نَ ذِ الَّ  رُ ُص نْ عُ ا الْ ذَ ، هَ . ولكنْ هِ ذاتِ  ي اآلنِ فِ  هُ نْ وا مِ بُ عَ تَ ه وارْ �ْ لَ إِ  الناُس  بَ ذَ جَ انْ 
 . ةً �َّ وِ لَ وْ أَ  هُ ا لَ نَ مَ هْ فَ  یدُ دِ جَ الْ  دُ هْ عَ الْ 
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 دَّس: قَ مُ  هُ مَ اسْ  إنَّ 

تي  ، الَّ ةَ �َّ انِ �َّ الرَّ  الةَ الصَّ  فونَ رِ تعْ  مْ كُ : "جم�عُ سِ دَّ قَ مُ الْ  تابِ كِ الْ  نَ �ًطا مِ سِ ؤاًال �َ سُ  الالهوتِ  ةِ �َّ لِّ ُت تالمیذي في �ُ لْ أَ سَ 
  ةٍ �َ لْ طِ   لُ وَّ أَ   يَ : "ما هِ مْ هُ تُ لْ أَ سَ   مَّ ". ثُ تامِ خِ الْ   مَّ ، ثُ �اتِ لْ الطِّ   مَّ ، ثُ يِّ مِ سْ الرَّ   طابِ خِ لى الْ إِ   يِّ بِ األدَ   عِ وْ النَّ   حسبِ ها �ِ �مُ سِ قْ تَ   نُ �مكِ 

 ؟"  ةِ �َّ انِ �َّ الرَّ  الةِ في الصَّ 

ي عِ وا مَ كَّرُ ذَ ؟ تَ ةِ �َّ انِ �َّ الرَّ  الةِ ي الصَّ فِ  ةٍ �َ لْ طِ  لُ وَّ أَ  يَ ما هِ  ونَ مُ لَ عْ تَ ا؟ أَ ر� سِ  لْ عاٍل، بَ  تٍ وْ َص وا �ِ یبُ جِ ها؟ ال تُ ونَ فُ رِ عْ هل تَ 
 هُ وْ ، فأتَ الةِ للصَّ  هِ وتكر�سِ  هِ تِ وَّ قُ  نَ بیْ  ةَ لَ ظوا الصِّ . والحَ هِ �ْ لَ ا إِ وْ تَ أَ ، فَ ةِ لَ هِ ذْ مُ الْ  هِ تِ وَّ ي قُ فِ  �سوعَ  یذُ المِ التَّ  بَ راقَ  دْ قَ . فَ دَ هَ شْ مَ الْ 

، َعلِّْمَنا َأْن ُنَصلَِّي". فقالَ قائلینَ  لَِّذي ِفي ا. َمَتى َصلَّْیُتْم َفُقوُلوا: َأَ�اَنا  لُّونَ َص تُ   ��فَ   مْ كُ لِّمُ عَ أُ ًنا سَ سَ : "حَ مْ هُ لَ   : "َ�ا َربُّ
َماَواِت". ثمَّ ا    .)٩: ٦(متى  ْسُمَك"اماذا؟ "ِلَیَتَقدَِّس  لسَّ

  نَ ًءا مِ زْ جُ  ْت �انَ  نْ ى؟ إِ ولَ األُ  ةُ �َ لْ الطِّ  يَ هِ  مْ أَ  يِّ مِ سْ الرَّ  طابِ خِ الْ  نَ مِ  ءٌ ْسُمَك" جزْ ا"ِلَیَتَقدَِّس  لْ ، هَ ؤالُ السُّ  وَ ذا هُ هَ 
َماَواِت. إنَّ الَِّذي ِفي ا: "َمَتى َصلَّْیُتْم َفُقوُلوا: "َأَ�اَنا سوعُ �َ  قالَ ، لَ يِّ مِ سْ الرَّ  طابِ خِ الْ  ٌس قَ مُ  كَ مَ اسْ  لسَّ   لْ قُ �َ  مْ لَ  هُ نَّ كِ ". لَ دَّ

  أنْ   وَ هُ   الةِ لصَّ لِ   ونَ عُ كَ رْ تَ   ینَ حِ   هِ لِ جْ ألَ وا  لُّ َص تُ   أنْ   �دُ رِ أُ   ءٍ يْ شَ   لُ ذا. أوَّ قولوا هَ تَ   أنْ   مْ كُ ر�دُ ، أُ مْ تُ یْ لَّ ى َص تَ : "مَ هذا، بل قالَ 
 ".دٌَّس قَ مُ  هُ مَ اسْ  نَّ یًرا: "إِ ثِ �َ  هللاِ  نِ عَ  ُس دَّ قَ مُ الْ  تابُ كِ الْ  قولُ ". �َ قدٌَّس مُ  هُ نَّ ى أَ لَ عَ  هللاِ   مُ اسْ  عاَملَ �ُ 

  ٌض �ْ فَ   هناكَ   ثُ یْ �كا، حَ رِ مْ ي أَ فِ  رِ ْص عَ ذا الْ هَ وَ   مِ وْ یَ هذا الْ ي  فِ   هُ أنَّ   ْض رِ تَ فْ نَ : "لِ مْ هُ لَ   تُ لْ قُ ، وَ رَ یًرا آخَ ِص �اًرا قَ تِ اخْ   تُ �ْ رَ جْ أَ  
لَّ  �ُ  انونِ قَ الْ  بِ تُ ى �ُ لَ إِ  ضافُ ي تُ تِ الَّ  ةِ یدَ دِ جَ الْ  ینِ قوانِ الْ  لِّ كُ �ِ  حاقَ اللَّ  �عُ طِ تَ سْ �َ  دَ ال أحَ  ثُ یْ حَ ، وَ �عاتِ رِ شْ ي التَّ فِ  ةٌ رَ فْ وَ وَ 

  لْ ، بَ ینِ وانِ قَ الْ ، وَ قانونِ الْ  جالِ رِ  �عِ مِ جَ  نْ مِ  ُص لَّ خَ تَ نَ ماًما. سَ تَ  یدٍ دِ جَ  نْ مِ  أُ دَ بْ : سنَ وقالَ  ًصا جاءَ خْ شَ  أنَّ  ْض رِ تَ فْ نَ . لِ عامٍ 
. ةِ یدَ دِ جَ الْ  وقِ قُ حُ الْ  ةَ �قَ ثِ وَ ، وَ یدَ دِ جَ الْ  ورَ تُ سْ الدُّ  بَ تُ كْ تَ  نْ أَ  تَ نْ أَ  كَ �ْ لَ عَ  نْ كِ . لَ یدٍ دِ جَ  نْ مِ  أُ دَ بْ نَ سَ ، وَ هِ سِ فْ نَ  ورِ تُ سْ الدُّ  نَ مِ وَ 
  نِ مِ  ینَ وانِ قَ  ةِ رَ شْ عَ  عَ ها مَ قِ افُ وَ تَ  بِ سَ حَ ها �ِ یْ علَ  َكمُ سُ�حْ  ةِ لَ وْ الدَّ  في تار�خِ  ةِ �َّ لِ بَ قْ تَ سْ مُ الْ  نِ وانیقَ الْ  �عُ مِ ي: جَ الِ التَّ �َ  ةُ طَّ خِ الْ وَ 
 ؟  عُ َض تَ سَ  ینَ انِ وَ قَ  ةِ رَ شَ عَ  ةُ . أ�َّ ینَ وانِ قَ  ةَ رَ شَ عَ   عَ َض تَ  نْ وى أَ سِ  نْ ذَ إِ  كَ �ْ لَ عَ   َس �ْ . لَ كَ كارِ تِ ابْ 

  ةِ طاعَ وَ  رامِ تِ احْ �ِ  اءَ نَ بْ األَ  مُ زِ لْ وًنا یُ انُ ا قَ یهَ فِ  جُ رِ دْ یُ سَ  نْ ؟ ومَ رِ یْ غَ لْ ا لِ مَ  هاءَ تِ اشْ  رِّمُ جَ �ُ  ونٍ ى قانُ لَ ًدا عَ واحِ  رُ دِ هْ یَ سَ  مْ كُ نْ مِ  نْ مَ 
 دارِ ْص �إِ   ةِ رَ شَ عَ الْ   قوانینِ الْ   أحدَ   هل ستهدرونَ   ، لكنْ ةَ قَ رِ والسَّ   لَ تْ قَ الْ   رُ ظُ حْ وًنا �َ انُ قَ   ونَ عُ َض �َ سَ   مْ كُ تَ یَّ بِ غالِ   أنَّ   . أعتقدُ مْ یهِ الدِ وَ 

 ْت لَ ، شكَّ ةٍ �َّ مِ وْ قَ  ةٍ ومَ كُ حُ وًرا لِ تُ سْ دُ  هللاُ  بَ تَ �َ  ینَ ، حِ ةُ ادَ ها السَّ ًال؟ أیُّ اطِ �َ  بِّ الرَّ  مِ اسْ �ِ  دٌ أحَ  قَ طِ نْ یَ  أنْ  عُ نَ مْ �َ  قٍ طلَ مُ  قانونٍ 
 ًال؟  هِ ذْ ا مُ هذَ  َس �ْ . ألَ لَ وائِ األَ  رةَ شَ عالْ  هُ ینَ انِ وَ قَ  هِ ذِ هَ 
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 : ةٌ �َّ ائِ نَ ثْ تِ واسْ  ةٌ �َ قاِس  ةٌ عقو�َ 

  ةٍ نَ احِ شَ   قِ ائِ ى سَ لَ عَ   َض د. ُق�ِ �النْ یرِ ي مِ فِ   ْت عَ قَ وَ   ةٍ ثَ ادِ حَ   نْ م" عَ ا�ْ "تَ   ةِ لَّ جَ ي مَ ًال فِ هِ ذْ اًال مُ قَ مَ   تُ أْ رَ ، قَ واتٍ نَ سَ   ةِ عَ ْض �ِ   ذُ نْ مُ 
 ةِ جَ رَ دَ لِ  ذاءةِ بَ الْ  ةِ دَّ في شِ  قُ ائِ هذا السَّ  ، �انَ هِ �ْ لَ عَ  ضِ �ْ قَ لْ لِ  اطُ �َّ الضُّ  اءَ جَ  ینَ حِ . وَ بِ شاغِ مُ الْ  وكِ لُ السُّ وَ  رِ كْ السُّ  بِ بَ سَ �ِ 
 أمامَ  وهُ وهكذا أوقفُ . هُ قَ وْ فَ  مِ هَ التُّ  �َس دِ كْ وا تَ أرادُ ، فَ ةِ طَ رْ الشُّ  زِ كَ رْ ى مَ لَ إِ  مْ هِ ولِ ُص وُ  دَ نْ ً�ا عِ َض وا غَ اطُ شَ تَ اسْ  دِ وا قَ �انُ  مْ هُ أنَّ 
 . �قِ رِ الطَّ  والَ طَ  ةِ طَ رْ الشُّ  جالِ رِ  نْ ا عَ هَ بِ  قَ طَ ي نَ تِ الَّ  ةِ ظَّ فَ الْ  �اءِ شْ األَ  لِّ �ُ  نْ وا عَ ثُ ي، وتحدَّ قاِض الْ 

  ضاءُ قَ وَ   دوالرٍ   ةِ ئَ مِ   ةِ غرامَ   عُ فْ دَ   وَ ا هُ هَ بِ   مَ كُ حْ �َ   نْ ي أَ قاِض لْ لِ   نُ كِ مْ �ُ   ةٍ و�َ قُ ى عُ َص قْ أَ   ْت ، �انَ بِ شاغِ مُ الْ   وكِ لُ السُّ   ةِ حَ نْ جُ   نْ عَ 
  دْ عُ �َ  مْ لَ  قانونٍ  �اءَ حْ إِ  فأعادَ ، هُ قَ وْ فَ  مِ هَ التُّ  وتكد�َس  لِ جُ هذا الرَّ  ةَ القاضي معاق�َ  أرادَ  . لكنْ نِ جْ ًما في السِّ وْ یَ  ثالثینَ 

  مِ على اسْ   يَّ نِ لَ عَ الْ   �فَ جدِ التَّ   رُ ظُ حْ د، �َ یر�النْ مِ   عِ في شرائِ   القانونِ   بِ تُ في �ُ   ال یزالُ   ، و�انَ ه لم ُینَقْض َدًما، لكنَّ خْ تَ سْ مُ 
 قِ القاضي على سائِ   مَ كَ ى. وهكذا حَ رَ خْ أُ   والرٍ دُ   ةِ ئَ مِ   ةِ امَ رَ غَ   عَ فْ دَ وَ   نِ جْ في السِّ   ثالثین یوًما آخرَ   هُ تُ عقو�َ   ْت . و�انَ هللاِ 
  "تا�م" ألنَّ   ةِ لَّ جَ لمَ   يِّ االفتتاحِ   قالِ مَ هذا في الْ   رَ ، وُنشِ نِ جْ السِّ ًما �ِ وْ یَ   ینَ تِّ سِ   وقضاءِ   والرٍ دُ   يْ تَ مائَ   ةِ رامَ غَ   عِ فْ دَ بِ   ةِ نَ احِ الشَّ 
  يِّ نِ لَ عَ الْ  �فِ دِ جْ التَّ  بِ بَ سَ �ِ  طْ فقَ  ةً �َّ نائِ ثْ تِ واسْ  ةً �َ قاسِ  ةً قو�َ عُ  ینالَ   أنْ  دٍ ألحَ  نُ كِ مْ �ُ  رِ ْص ه في هذا العَ أنَّ  قْ دِّ َص �ُ   مْ ها لَ رَ رِّ حَ مُ 
 .وسِ دُّ قُ الْ  هللاِ   مِ لى اسْ عَ 

  ةً �َّ تفزازِ اسْ  تِ ها �انَ ألنَّ  فازِ لْ " على التِّ اءَ رَ ذْ "عَ  ةِ مَ لِ كَ  قِ طْ نُ وًحا بِ مُ سْ مَ  نْ كُ �َ  مْ اًما، لَ عَ  �نَ رِ شْ عِ وَ  نِ یْ نَ اثْ  ذُ نْ مُ یًرا. فَ ثِ نا �َ رْ یَّ غَ تَ 
،  ةٍ یئَ ذِ �َ ، وَ ةٍ �َّ سِ نْ جِ  ةٍ غَ لُ  خدامُ تِ ها اسْ نُ كِ مْ �ُ  األفالمَ  أنَّ ى تَّ نا هذا حَ مانِ ي زَ یًرا فِ ثِ �َ  ةُ قا�َ الرَّ  تِ رَ یَّ غَ تَ  نْ كِ . لَ ةٍ مَ شِ تَ حْ مُ  رَ یْ غَ وَ 
فَ جَ مَ وُ   ةِ �َّ سِ نْ جِ الْ   داتِ رَ فْ مُ الْ   ضِ عْ �َ   دامَ خْ تِ اسْ  عُ نَ مْ تَ   يِّ ونِ �ُ زْ �فِ لِ التِ   ثِّ بَ لْ لِ   دُ قواعِ   اكَ نَ هُ   ال تزالُ   نْ كِ . لَ َس أْ ، وال �َ ةٍ �َّ رِّ حُ   لِّ كُ �ِ   ةٍ دِّ
 . ةٍ �َّ عادِ   �ابٍ سِ  ةِ مَ لِ كَ �َ  فازِ لْ على التِّ  هللاِ   مِ اسْ  دامِ خْ تِ اسْ وًحا �ِ مُ سْ مَ  ال زالَ  نْ كِ ، لَ ةِ شَ فاحِ الْ ، وَ ةِ یرَ ثِ مُ الْ 

 : هللاُ  هُ عَ مَ  نَ هاوَ تَ یَ  نْ ما لَ 

  مْ كُ �دُ رِ أُ   مَّ دَّس. ثُ قَ مُ   هُ نَّ أَ ي �ِ بِ أَ   مُ اسْ   عاَملَ �ُ   يْ وا �َ لُّ َص تُ   نْ أَ   �دُ رِ ؟ أُ هِ لِ جْ وا ألَ لُّ َص تُ   نْ أَ   مْ كُ �دُ رِ ما أُ   ونَ مُ لَ عْ تَ : "أَ وعُ سُ �َ   بُّ الرَّ   قالَ 
َماِء َ�َذِلَك َعَلى  اوا: "ِلَ�ْأِت َمَلُكوُتَك، ِلَتُكْن َمِشیَئُتَك َ�َما ِفي  لُّ َص تُ   نْ أَ    جَّلَ �َ یُ   يْ ي �َ تِ خاصَّ   لِّيَ َص �ُ   نْ أَ   �دُ ْألَْرِض. أرِ السَّ
�ما   بِ كو�َ ى هذا الْ لَ ي عَ تِ یئَ شِ مَ  رُ شَ �َ الْ  لَ مَ عْ �َ  نْ أَ ، وَ مِ الَ عَ ذا الْ ي هَ فِ  هِ �ِ  َرفَ تَ عْ �ُ وَ ، كٍ لِ مَ ي �َ انِ طَ لْ سُ ي، وَ تِ �ادَ سِ ي، وَ كِ لْ مُ 
 ". ماءِ ي السَّ فِ  اآلنَ  ةُ كَ الئِ مَ ها الْ �عُ طِ �ُ 

 ضِ رْ األَ   هِ ذِ ى هَ لَ ي عَ تِ أْ �َ   دْ قَ   هللاِ   ملكوتَ   أنَّ   نا. ال أظنُّ هُ   يٍّ قِ طِ نْ مَ   جٍ رُّ دَ تَ   جودِ وُ بِ   ةٍ ناعَ ني على قَ هذا، لكنَّ   �سوعُ   لْ �قُ   مْ لَ 
لَ �َ یُ  أنْ  نُ كِ مْ �ُ  فَ �ْ . �َ هِ تِ خاصَّ  نْ مِ  هللاِ  مُ اسْ  َرمْ ُ�كْ  مْ ما لَ  على هذه األرضِ  قُ قَّ حَ تَ تَ سَ  هللاِ  ةَ مشیئَ  أنَّ  أوْ  ًكا  لِ مَ  بٌ عْ شَ  جِّ
 ؟ هُ مَ اسْ  سونَ نِّ دَ یُ   هِ ذاتِ  ي اآلنِ فِ وَ 
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  مْ هُ نَّ كِ ، لَ ةِ كلمَ الْ  قِ طْ نُ بِ  لٍ ِص متَّ  رٍ سحْ  دوا بوجودِ قِ تَ ولم �عْ  ةً �ذَ وِ عْ تَ  ًنا، أوْ ثَ وَ  الیهوديِّ  بِ عْ الشَّ دى لَ  مُ هذا االسْ  نْ لم �كُ 
 رَ آخَ  يءٍ شَ  يِّ أَ  نْ مِ  رَ ثَ كْ أَ  فُ شِ كْ ا �َ ذَ هَ ، فَ هللاِ  مِ اسْ  عَ مَ  وال م�االةٍ  فٍ رُ جْ عَ تَ نا بِ لْ عامَ تَ  نا إنْ ًضا: أنَّ أ�ْ  هللاُ  هُ مَ هِ وا ما فَ مُ فهِ 
 .  مِ االسْ  هِ لَ إِ  نْ مِ  قِ مَ عْ نا األَ فِ قِ وْ مَ  نْ عَ  هُ ولُ قُ نَ 

 ةَ قداسَ   مُ رِ تَ حْ ، ال �َ ٌس جِ نَ   ٌص خْ شَ   كَ لِ ْص ي أَ فِ   كَ نَّ ، فإِ ابٍ �َ سُ   ةِ ظَ فْ لَ �َ   هللاِ   مَ َت اسْ مْ دَ خْ تَ اسْ   هكذا: إنِ   مْ كُ ها لَ �غُ ِص دعوني أُ 
  �سِ نِ دْ تَ  معَ  نَ هاوَ تَ یَ  نْ لَ  هللاَ  نَّ ، ألَ رٍ وُّ هَ ي تَ فِ  ةً �َ ثانِ  كَ �ْ تَ فَ شَ  نْ مِ  ةَ مَ هذه الكلِ  جَ رِ خْ تُ  أنْ  لَ بْ قَ  رَ كِّ فَ تُ  أنْ  كَ �ْ لَ عَ  یرُ شِ . وأُ هللاِ 
  يْ ، أَ هللاِ  مُ اسْ  َس دَّ قَ تَ یَ  يْ �َ  يَ لِّ َص نُ  أنْ  أوصى �سوعُ  هكذا. وَ مِّ األهَ  ةِ رَ شْ عَ الْ  صا�اهُ وَ  نَ مْ ا ِض ذَ هَ  عَ َض وَ  دْ قَ . فَ هِ مِ اسْ 
 . یدٌ جِ ومَ  یَّزٌ مَ مُ وَ  فٌ لِ تَ خْ مُ  هُ سَ فْ نَ  هللاَ  ألنَّ  یدٌ جِ مَ ، وَ يٌّ نائِ ثْ تِ ، واسْ یَّزٌ مَ مُ ، وَ فٌ لِ تَ خْ مُ  هُ على أنَّ  لَ امَ عَ �ُ 

، ي هللاِ فِ  ةِ ودَ جُ وْ مَ الْ  ةِ فَ الصِّ  نِ عَ  دَ هَ شْ نَ  نْ أَ  ةٌ وَ عْ دَ ، وَ ینَ فِ لِ تَ خْ مُ  كونَ نَ  نْ أَ  ةٌ وَ عْ دَ  هِ ذِ هَ ، فَ �سینَ دِّ قِ  نكونَ  نْ َعى أَ ُندْ  ینَ حِ 
�ِسیَن ِألَنِّي َأَنا ُقدُّوٌس"، فَ هللاُ  �قولُ  . حینَ رُّ بِ الْ  وَ ي هُ ذِ ، الَّ ةِ داسَ قَ لْ ي لِ انِ ى الثَّ نَ عْ مَ الْ �ِ  ةِ لَ ِص تَّ مُ الْ وَ  :  دُ ِص قْ �َ  وَ هْ : "ُكوُنوا ِقدِّ

 ةُ مَّ هَ مُ  هِ ذِ ". هَ ضِ رْ األَ  هِ ذِ ي هَ فِ  رِّ بِ الْ  لَ كْ وا شَ رُ هِ ظْ تُ  نْ أَ  مْ كُ �دُ رِ . أُ مِ ذا العالَ هَ لِ  ةِ �َّ �عِ بِ الطَّ  �سِ قایِ مَ الْ  نِ عَ  فینَ لِ تَ خْ ونوا مُ "كُ 
 .  رُ ِض تَ حْ �َ  مٍ عالَ لِ  هللاِ   ةَ �عَ بِ طَ  َس كِ عْ �َ  نْ : أَ نِ مِ ؤْ مُ الْ 

.نُ لِ   صلِّ

، كَ ًسا لَ دَّ قَ یًال مُ جِ �ْ نا تَ یَ طِ عْ تُ  نْ ي أَ لِّ َص نُ . وَ رِ كْ فِ الْ وَ  لِ عْ فِ الْ وَ  لِ وْ قَ الْ �ِ  كَ مَ نا اسْ نَّسْ ا دَ نَ نَّ نا ألَ لَ  رْ فِ ى اغْ رَ خْ أُ  ةً �ا أ�انا، مرَّ  
،  �حِ سِ مَ الْ  مِ ا في اسْ ذَ هَ  بُ لُ طْ . نَ كَ تِ یئَ شِ مَ  حقُّقَ تَ وَ  كَ كوتِ لَ مَ  النَ عْ تِ ما، اسْ  دارٍ قْ مِ ا وَ مَ  ةٍ جَ رَ دَ نا، بِ ِض رْ ي أَ ى فِ رَ ى نَ تَّ حَ 
 .  ینآمِ 

 

 .St(رو دْ أنْ  �سِ القدِّ  �ن�سةِ  عاةِ رُ  أحدَ  یر، و�انَ ونِ �جُ لِ  ماتِ دَ خَ  ةِ ئَ هیْ  ُس سِّ ؤَ مُ  وَ ول هُ رُ ي. سبْ . سِ الد�تور أرْ 

Andrews Chapel ( َالح ْص لإلِ  سِ دَّ قَ مُ الْ  الكتابِ  ةِ �َّ لِّ لكُ  رئ�سٍ  لَ أوَّ  �دا، �ما �انَ ورِ لُ فْ  سانفورد بوال�ةِ  ةِ في مدین  
)Reformation Bible College( َیُّون تِ ا الهوُ لُّنَ كُ في َذِلَك "ا مَ ، �ِ تابٍ �ِ  ةِ مائَ  نْ مِ  رِ ثَ أكْ  َألَّفَ  وَ هْ . و ")Everyone’s 

A Theologian(. 

 

 .   ل�جونیر عِ قِ وْ في مَ  لِ ْص في األَ  ةِ رَ محاَض هذه الْ  رُ نشْ   تمَّ 
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